
 

جمعه ١٤ جوالى ٢٠١٧، ساعت ١٩ 
موضوع زندگى ايمانى در ايران 

محقق آملانى- ايرانى كشيش سيامك امني منصور با سخنرانى خود، كه بزبان آملانى خواهد بود، ما را با خود همراه برده و با ايران و 
زندگى ايمانداران مسيحى در ايران آشنا خواهد كرد. او در مورد كشور خود و موقعيت عزيزان ايماندار مسيحى در كليساهاى 

زيرزمينى در ايران صحبت كرده و مى گويد كه چگونه اين ايمانداران با وجود پيگردهاى قانونى و آزار و اذيتها كالم كتاب مقدس را به 
دوستان، همكاران و همسايگان خود بشارت مى دهند. او كه خود در تهران متولد شده است، در سن ١٣ سالگى بشمار ايمانداران 

مسيحى پيوسته و در زادگاه خود به تشكيل كليساهاى موسوم به خانگى پرداخته است. او خود در ايران بخاطر اين انتخاب آزارهاى 
بسيارى را متحمل شده است. در طول تحصيل خود در آملان ارتباط با اين كليساهاى زيرزمينى را محفوظ نگهداشته و اين ارتباط تا به 


امروز برقرار است. 
او از جانب بسيارى از كليساها و موسسات آموزشى براى سخنرانى دعوت شده و به كشورهاى مختلف اروپا و شمال آمريكا براى 

رساندن كالم خدا سفر مى كند. او به كليساها يارى مى كند تا بتوانند مسلمانان را به كليساهاى خود دعوت كرده و پيام صليب مسيح 

را به ايشان برسانند. 


در پايان سخنرانى ايشان، فرصت خواهيد داشت تا سؤاالت خود را مطرح كنيد.

شنبه ١٥ جوالى ٢٠١٧، از ساعت ١٠ تا ١٧ 
دروس فشرده - آموزش كتاب مقدس براى پارسى زبانان 

در اين جلسات آموزشى، شركت كنندگان در مراسم در مورد زندگى ايمانى خواهند آموخت. و اينكه چگونه مى توان بعنوان ايماندار 
مسيحى در زندگى روزمره خود با وجود سختى ها و گرفتاريها با اميد واقعى به آنچه كه خداوند وعده داده است، كالم خدا را به ديكران 

بشارت داد. اساس آموزش در اين روز چهار ايستگاه و يا بخشهاى موجود در زندگى ابراهيم مى باشد. در اين دروس آموزشى، 
خواهيد آموخت كه هدف و اساس زندگى مسيحى براساس كالم كتاب مقدس چيست. در اين جلسات، همچنني در مورد تثليث (ايمان به 

خداى يگانه اى كه خود را در سه شخصيت پدر، پسر و روح القدس به ما معرفى كرده است) و نيز در مورد روح القدس، كليسا و نيز 

دعا خواهيد آموخت. ايشان همچنني در مورد استقرار و همراهى در جامعه آملان با شما صحبت خواهند كرد.

يكشنبه ١٦ جوالى ٢٠١٧، از ساعت ٩:٣٠ تا ١١:٣٠ 
مراسم پرستشى روز يكشنبه بزبانهاى آملانى و پارسى 

سخنران: كشيش سيامك امني منصور 

قبل از موعظه، كشيش سيامك امني منصور خود را معرفى كرده و بطور خالصه با نشان دادن چند عكس، در مورد ايران، و فعاليتهاى 

خود در اروپا و نيز پروژه هاى آينده خود صحبت خواهد كرد. 

كشيش سيامك امني منصور در مورد حضور خود در كمنيتس مى گويد: "من از صميم قلب خوشحال هستم كه اين فرصت به من داده 
شده است تا با شما عزيزان همراه بوده و در مورد كالم خدا با شما صحبت كنم. اميدوارم كه خداوند اين امكان را به همه ما بدهد كه 

بتوانيم بسيارى از جويندگان حقيقت را با كالم مقدس خداوند يگانه، كه در كتاب مقدس آمده است آشنا كنيم و اميد كه خداوند همه ما 

را در نام خود بركت دهد."

از همه عالقمندان به كالم خداوند دعوت مى كنيم تا در اين مراسم روزهاى جمعه، شنبه و يكشنبه كه در كليساى متديست شهر كمنيتس 
برگزار مى شود، با ما همراه باشند. شركت در اين مراسم براى همه رايگان مى باشد.
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از شما دعوت مى كنيم،

براى شركت در سخنرانى كشيش سيامك امني منصور

در كليساى متديست در شهر كمنيتس
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